
   Органу реєстрації  

   Управління реєстрації місця проживання 

Департаменту реєстрації Харківської 

міської ради  

   Іванов Іван Петрович  

   

(прізвище, ім’я та по батькові особи 

(представника), 

 

   23.02.1962 , м Харків Харківська обл 

Україна  

   

дата і місце народження, 

громадянство/підданство) 

 

ЗАЯВА  

про зняття з реєстрації місця проживання  

 Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї 

інтереси я представляю (необхідне підкреслити) 

 

 прізвище Іванов  

 ім’я Іван  

 по батькові Петрович  

 дата і місце народження 23.02.1962 , м Харків Харківська обл  

 громадянство/підданство Україна  

 у зв’язку з вибуттям:   

 за адресою  Харківська обл. , м. Харків, пр-т Петра Григоренка, буд 

2, кв.1 

 

  (адреса майбутнього місця проживання або адреса 

місцезнаходження)  

 

  

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або 

військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи) 

 

 на постійне проживання до   

  (назва країни)  

 Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*  

  

 Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

 

Паспорт громадянина України    ММ №223564 04.11.1998р., Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в 

Харківській області  

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)  

 Свідоцтво про народження (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 

років) 

 

  

(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)  

 Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю  

   

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,  

  

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)  

06.06.2018 р.     

    (підпис)   

  
     



Я,  ,  

 (прізвище, ім’я та по батькові)  

який є законним представником  , даю   

  (прізвище, ім’я та по батькові особи)   

згоду на зняття з реєстрації місця її проживання (за наявності в особи двох або більше 

законних представників зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших законних 

представників). 

 

Службові відмітки  

 Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив  

Адміністратор ЦНАП  .  

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)  

 М.П. 06.06.2018 р.    

 У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено _____ ________________ 20 ___ р.  

  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)  

  

 Місце проживання знято з реєстрації _______ ___________________ 20 ___ р.  

  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)  

      

 *Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за  

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру.  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Органу реєстрації  

   Управління реєстрації місця проживання 

Департаменту реєстрації Харківської 

міської ради  

   Іванова Катерина Михайлівна  

   

(прізвище, ім’я та по батькові особи 

(представника), 

 

   15.01.1982 , м. Харків  Україна  

   

дата і місце народження, 

громадянство/підданство) 

 

ЗАЯВА  

про зняття з реєстрації місця проживання  

 Прошу зняти з реєстрації місце проживання моє/моєї малолітньої дитини/особи, чиї 

інтереси я представляю (необхідне підкреслити) 

 

 прізвище Іванов  

 ім’я Денис  

 по батькові Іванович  

 дата і місце народження 24.01.2011 ,  Харківська обл. , м. Харків   

 громадянство/підданство Україна  

 у зв’язку з вибуттям:   

 за адресою  Харківська обл. , м. Харків, Індустріальний р-н., 

вул. Велика Кільцева, буд. 1, кв.9 

 

  (адреса майбутнього місця проживання або адреса 

місцезнаходження)  

 

  

спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або 

військової частини, за якою буде зареєстровано місце проживання особи) 

 

 на постійне проживання до   

  (назва країни)  

 Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*  

  

 Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

 

  

(назва, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)  

 Свідоцтво про народження (подається у разі реєстрації місця проживання дітей до 16 

років) 

 

Свідоцтво про народження 1-ВЛ №00000 31.05.2011р., Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по 

місту Харкову Харківського міського управління юстиції  

(серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)  

 Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю  

Паспорт громадянина України    МН №000000 14.10.2006р., Орджонікідзевським РВ ГУМВС України в 

Харківській області   

(вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,  

  

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*)  

23.05.2018 р.     

    (підпис)   

  
     



Я, Іванов Іван Вікторович 

,
  

 (прізвище, ім’я та по батькові)  

який є законним представником Іванов Денис Іванович , даю   

  (прізвище, ім’я та по батькові особи)   

згоду на зняття з реєстрації місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних 

представників зняття з реєстрації здійснюється за згодою інших законних представників). 

 

Службові відмітки  

 Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив  

Адміністратор ЦНАП  .  

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи)  

 М.П. 23.05.2018 р.    

 У знятті з реєстрації місця проживання відмовлено _____ ________________ 20 ___ р.  

  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, що прийняв рішення)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання)  

  

 Місце проживання знято з реєстрації _______ ___________________ 20 ___ р.  

  

(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали працівника, що здійснив реєстрацію)  

      

 *Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за  

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Органу реєстрації 

   Управління реєстрації місця проживання 

Департаменту реєстрації Харківської міської 

ради 

   Іванова Лариса Іванівна 

   прізвище, ім’я та по батькові особи (представника) 

   

м. Харків, Слобідський р-н., вул. Ньютона, буд. 

12 кв. 5 

   (адреса заявника, № телефону, e-mail) 

   +38099-000-01-00  

    

Відповідно до пункту 26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207, направляю 

свідоцтво про смерть  

серії  №І-ВЛ №000000, видане 

27.04.2011 Харківський МВДРАЦС ГТУЮ у Харківській області, актовий запис 

№0000 

 

(найменування органу, яким було видано свідоцтво про смерть, дата видачі, актовий запис №) 

у зв’язку зі смертю    

 26.04.2018  Петрова Олександра Сергіївна 

 (дата смерті)  (ПІП померлого) 

для зняття з реєстрації місця проживання померлого/померлої (необхідне 

підкреслити) 

з адреси  

Я, Іванова Лариса Іванівна , несу персональну відповідальність 

 ПІП    

За достовірність наданої інформації та поданих документів та усвідомлюю 

відповідальність за подання завідомо недостовірної та неправдивої інформації. 

Додаток:  свідоцтво про смерть.    

22.05.2018 року ІвановаЛариса Іванівна 

   (Підпис, ПІБ) 

      

 Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

Адміністратор ЦНАП  . 

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 М.П.  22.05.2018 р.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Управління реєстрації місця проживання 

Департаменту реєстрації Харківської міської 

ради 

 (найменування відділу реєстрації місця проживання) 

 Іванов Євген Олексійович 

 Харківська область, м.Харків, вул. Миру, буд. 11 

 +38066-000-00-00  

 (прізвище, ім’я та по батькові власника житла 

(представника), адреса, № телефону) 

  

 (співзаявники) 

    

ЗАЯВА 

Відповідно до абз. 9, 10 пункту 26 Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, 

прошу зняти з реєстрації місця проживання наступних  осіб 

Петров Олександр Вікторович 

(зазначається ПІП (повністю) осіб, яких необхідно зняти з реєстрації) 

м. Харків, Індустріальний р-н, б-р Грицевця, буд. 1, кв. 8 

за якою знаходиться житло, яке належить мені на праві власності, що 

підтверджується наступними документами*: 

Договір купівлі-продажу , видано 07.06.2016 , реєстраційний номер 2500 ,Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 

126003090 від 07.06.2016 року    

у зв’язку наявністю підстав для припинення права користування житловим 

приміщенням вказаною (-ими) особою (-ми), а саме у зв’язку з його 

відчуженням, що підтверджується наступними документами**: 

  

    

  Іванов Євген Олексійович 

(підпис)  (ПІБ) 

    

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

Адміністратор ЦНАП  

(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

08.06.2017 р.   

    

* Відповідно до частини 4 статті 334 Цивільного кодексу України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, 

виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону. 

** У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються: 
- документ, що посвідчує особу представника; 
- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками 

малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами). 

    
 

  
   

 

 


